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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
készült: Gyálon, 2016. február 26-án, 17:00 órakor, a gyáli Arany János Művelődési Ház 

nagytermében (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.) 
 a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 25. jubileumi éves Közgyűlésén 

 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Gazdik István, az Egyesület tiszteletbeli tagja, a Közgyűlés levezető elnöke kéri, hogy a 
Közgyűlés megnyitásaként a megjelentek hallgassák meg a Himnuszt.  
 
Könyvtárnyi szakirodalma van annak, hogy mik azok a szükségletek, amelyek kielégülése 
fontos ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. És ha a fontossági sorrendet nézzük, rögtön 
az  alapvető létfenntartási szükségletek, az élelem, a levegő stb. szerepelnek, de rögtön 
utána, a 2. szinten a biztonság, védelem igénye az, ami az ember életét meghatározza, s 
csak azután jönnek az egyéb elvárások. Elemi, alapvető igényünk, hogy biztonságban 
akarjuk érezni magunkat, biztonságban akarjuk tudni a magunk, családunk életét, testi 
épségét és anyagi javainkat.  
 
A biztonság, a közbiztonság megteremtése, fenntartása a mindenkori állam egyik 
legfontosabb feladata, de kiveszik részüket ebből más szervezetek, köztük az 
önkormányzatok és nem utolsó sorban civil szervezetek is.  
 
Van városunkban, Gyálon egy olyan civil, önszerveződő közösség, amely komoly szerepet 
vállal az itt élők biztonságérzetének megőrzésében, javításában, immáron negyedszázada! 
 
Ez a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület! 
 
Tisztelettel köszöntöm önöket a szervezet fennállásának 25. évfordulója tiszteletére 
rendezett jubileumi közgyűlésen! Köszöntöm 

 dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő urat, a Parlament jegyzőjét, 
 Pánczél Károly országgyűlési képviselő urat, az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának elnökét, 
 dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok urat, a  Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatóját, 
 Branyiczki Márk tűzoltó ezredes urat, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatóját, 
 Pápai Mihály urat, Gyál Város polgármesterét, 
 Nagy János urat, Felsőpakony polgármesterét, 
 dr. Farkas László rendőr dandártábornok urat, rendőrségi főtanácsost, a Nemzeti 

Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata - 
Igazgatóság Igazgatóját, 

 dr. Németh Gyula rendőr ezredes urat, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
gazdasági főkapitány-helyettesét, 

 Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes urat, a Fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság  Dél-
Pesti Kirendeltségének, Kirendeltség-vezetőjét, 
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 Kocsis István rendőr alezredes urat, a Dabasi Rendőrkapitányság kapitányság 
kapitányságvezetőjét, 

 dr. Bilisics Péter urat, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, 
 Babák László Mátyás urat, a Pest Megyi Kormányhivatal Gyáli járási hivatalának 

vezetőjét, 
 Gere Imre tűzoltó  ezredes urat, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Monori Katasztrófavédelmi kirendeltségének kirendetség-vezetőjét, 
 Vad Tibor tűzoltó őrnagy urat, a Pest Megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Dabas 

Hivatásos Tűzoltóságának Parancsnokát, 
 Szabó Gyula  tűzoltó százados urat, A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  XX. 

Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának parancsnokát, 
 Erős József urat, Gyál város alpolgármesterét, 
 Stupek István rendőr alezredes urat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási 

Szervek Védelmi Szolgálata – Igazgatóság Katasztrófavédelmi Szervek Főosztály 
Katasztrófavédelmi Osztály osztályvezető-helyettesét, 

 Mihályi Sándor tűzoltó őrnagy urat, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Polgárvédelmi felügyelőjét, 

 Juhász Tamás rendőr őrnagy urat, a Dabasi Rendőrkapitányság  Gyáli rendőrőrsének 
parancsnokát, 

 alapító tagi minőségében is köszöntöm Gyimesi István urat,   nyugdíjazott 
polgármestert, Gyál város díszpolgárát. 
 

Köszöntöm továbbá a megjelent önkormányzati képviselőket, rendvédelmi szervek 
munkatársait, intézményvezetőket, civil szervezetek képviselőit, a FEGY állományát, minden 
kedves vendégünket! 
 
Hölgyeim és Uraim! 
 
A mai ünnepi alkalom ugyan, de mégis csak egy Közgyűlés, ezért az elején néhány technikai 
kérdést kell elrendeznünk. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, az Egyesület rendes 
tagsága 49 fő, ebből jelen van 41 fő. 
 
Javaslom, hogy az ünnepi közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Kelecsényi Gábor legyen. Van-e 
valakinek más javaslata? Amennyiben nincs, kérem a szavazati joggal rendelkezőket, hogy 
szavazzanak. 
 

1/2016. (II.26.) FEGY-KGY határozat 
A Közgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja Kelecsényi Gábort a Közgyűlés 
jegyzőkönyvvezetőjének.  

 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítői Szénási Attila  és Bodó István  tagtársak legyenek! 
Más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak.  
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2/2016. (II.26.) FEGY-KGY határozat 
A Közgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja Szénási Attilát és Bodó Istvánt jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.   

 
A közgyűlés napirendjére teszek most javaslatot, a Közgyűlés meghívójában szereplő 
sorrendnek megfelelően. 

1. Pápai Mihály Gyál város polgármesterének beszéde 
2. Az elért eredményekről, a 2015-ben történt fontosabb eseményekről készült tájékoz-

tató 
3. A 2015-ös pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 
4. Az elmúlt 25 évről készült vetítés megtekintése 
5. Meghívott vendégek hozzászólásai, köszöntők 
6. Kitüntetések, elismerések átadása 

 
Ezt követően a közgyűlés hivatalos része a Szózat hangjaival véget ér, majd vacsora és 
meglepetésprogram következik. 
 
Kérem a tagtársakat, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról! 
 

 
3/2016. (II.26.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja a napirendi pontok fenti sorrend szerinti 
megtárgyalását.  
 

Felkérem Pápai Mihályt, városunk polgármesterét, hogy 1. napirendi pontként tartsa meg 
beszédét! 
 
Pápay Mihály, Gyál város polgármestere: Gyimesi István, városunk díszpolgára nagy 
szolgálatot tett 25 évvel ezelőtt, amikor alapító tagként létrehozta a Faluvédő Egyesületet. Az 
azóta eltelt idő töretlen fejlődéssel telt, minőségében is fejlődött a település, várossá vált, s 
ezzel együtt fejlődött a polgárőrség is.  
Sokan vannak ma itt jelen a városban, s ez is a FEGY-nek köszönhető, ennyi magas rangú 
tisztségviselő ritkán tiszteli meg egyszerre településünket. Megköszöni ezt a 25 évet, töretlen 
folyatást kívánva.  
A városunkban az a szokás, hogy ha valaki valami nagy cselekedetet hajt végre, akkor a 
képviselő testület egy aranyéremmel jutalmazza. Most Kalmár Róberten van a sor, ő kapja 
az elismerést a FEGY vezetőjeként, sok sikert a további munkájához. 
 
Gazdik István: 2. napirendi pontként kérem Kalmár Róbertet, az Egyesület elnökét, hogy 
tartsa meg beszámolóját a 2015. év eredményeiről, fontosabb történéseiről. 
 
Kalmár Róbert: röviden köszönti a vendégeket, majd megtartja beszámolóját, kiemelve az 
év fontosabb történéseit. 

 2015-ben is továbbképzések voltak a személyi állomány részére, civil és hivatásos ál-
lományú szakemberek segítségével (rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat, 
stb.) gyakorlatokat tartottak.  
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 A technikai felszereltséget bővítették, korszerűsítették, amely országos szinten is 
egyedülállónak mondható. 

 Továbbra is kiválóan működik a napi kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatallal, a he-
lyi közterület-felügyelettel, a Rendőrséggel, Katasztrófavédelemmel, Tűzoltóságokkal, 
Mentőszolgálattal. A Polgárőrség 24 órás ügyeletet tart.  

 Külön kiemelte, hogy az év folyamán 1880 db olyan riasztás történt, amelyre a Pol-
gárőrök vonultak, ez jelentős emelkedés az előző évhez képest.  

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységet a XX. ker. Parancsnokság kíséri figye-
lemmel, az ellenőrzés alkalmával a tevékenység megfelelt az elvárásoknak. 

 Tovább gyarapodott az Egyesület, támogatásként egy felújításra szoruló 
gépjárműfecskendőt és két régebbi tömlőszállító gépjárművek kapott a 
Katasztrófavédelemtől, amelyek felújítása a legnagyobb kihívás az Egyesület előtt, 
ehhez minden segítséget elfogad és vár az Egyesület. 

 
Gazdik István: Kérem a tagtársakat, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  
 
 

4/2016. (II.26.) FEGY-KGY határozat 
A Közgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja Kalmár Róbert beszámolóját.  

 
Gazdik István: Következő, 3. napirendi pontként kérem Locskai Mátyást, hogy az Egyesület 
pénzügyi beszámolóját tartsa meg, illetve terjessze elő a közhasznúsági mellékletet.  
 
Locskai Mátyás: Köszönti a tagságok. Megtartja beszámolóját, kiemelve a főbb elemeket. 
 
Az elmúlt évek bevételének alakulása: (Összesített bevételi adat: támogatás + bevétel + 
állami és/vagy önkormányzati támogatás + telefon stb.) 
 

 2008. év bevétele: 19.577.840.- Ft 
 2009. év bevétele: 26.859.750.- Ft 
 2010. év bevétele: 24.396.686.- Ft 
 2011. év bevétele: 23.231.752.- Ft 
 2012. év bevétele: 21.679.604.- Ft 
 2013. év bevétele: 24.078.462.- Ft 
 2014. év bevétele: 24.931.886.- Ft 
 2015. év bevétele: 33.025.000.- Ft 

 
Jelentős az emelkedés a bevételek sorában, elsősorban annak köszönhetően, hogy az 
Egyesület több esetben tűzoltói szakfeladatokat látott el a gépjárműfecskendővel, amelyért 
ellenszolgáltatást fizettek a megrendelőink.  
Az elmúlt évek bevételének alakulása: 
TÁMOGATÓI bevétel 

• 2014. év bevétele: 16.662.700.- Ft 
• 2015. év bevétele: 18.478.000.- Ft 

SZÁMLÁS bevétel 
• 2014. év bevétele: 5.386.686.- Ft 
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• 2015. év bevétele: 12.010.000.- Ft (6,011 M + 5,998 M ) 
PÁLYÁZATI, EGYÉB TÁMOGATÓI bevétel 

• 2014. év bevétele: 2.550.000.- Ft 
• 2015. év bevétele: 2.537.000.- Ft 

 
A 2015. év bevételének felosztása: 

• Távfelügyeleti rendszer számlás bevétele:12.010.000.- Ft 
• Távfelügyeleti rendszer nyugtás bevétele: 18.478.000- Ft 
• Pályázatokból, támogatásokból elnyert forrás: 2.287.000- Ft 
• Tagdíjak bevétele: 250.000.- Ft 

 
Egyetlen fő adat a kiadások közül, a bér- és járulékok változásainak bemutatása: 

• 2014. év: 7.820.690.- Ft 
• 2015. év: 13.824.000.- Ft 

 
Gazdik István: Kérem a tagtársakat, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  
 
 

5/2016. (II.26.) FEGY-KGY határozat 
A Közgyűlés 49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja Locskai Mátyás beszámolóját, illetve a 
Közhasznúsági Mellékletet. 

 
Gazdik István: Tisztelt jubileumi közgyűlés, kedves vendégeink! A FEGY 25 évvel ezelőtt 
alakult! Mielőtt továbblépnénk, talán érdemes elmondani,hogy mi is ez a rövidítés, hiszen 
elképzelhető, hogy meghívott vendégeink közül nem mindenki tudja. A FEGY a faluvédő 
egyesület rövidítése. Persze az elmúlt negyed század alatt a település is hatalmas fejlődé-
sen ment keresztül, várossá fejlődött, s fejlődött, átalakult a polgárőrség is. Ám az eredeti 
név rövidítését, mint ismert nevet a szervezet új nevében is megtartották.  
 
25 év telt el, negyed évszázad! Kérem a tisztelt jubileumi közgyűlést,hogy 4. napirendi pont-
ként tekintsék meg a 25 évről készült vetítést! 
VETÍTÉS 
 
Gazdik István: Köszönöm! Most pedig, 5. napirendi pontként meghívott vendégeink 
hozzászólásai következnek.  
 
Pánczél Károly, országgyűlési képviselő: Visszaemlékezve 1990-re, akkor még egy 18 
ezer lakosú falu volt Gyál, egy szegényes rendőrörssel a tanácsháza udvarán. Nem volt 
olyan telefonszám, amelyet 24 órában felhívhatott volna a 18 ezer ember valamelyike, ha 
segítségre van szüksége.  
Gyimesi István döntötte el, hogy ezen változtatni kell, és létrejött a FEGY, ami azóta is 
működik. Ma már a sportegyesületek után az Országos Polgárőr Szövetség a legnagyobb 
civil szerveződés az országban, az élet megmutatta, hogy szükség van erre a típusú 
tevékenységre.  
Hogyan lesz valaki polgárőr? Egy férfiembernek szüksége van valamilyen hobbira. Ez 
egyeseknek a horgászat, másoknak a sport, és van, aki a települése védelmét tekinti 
céljának. 
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Az elmúlt 25 év bebizonyította, hogy a polgárőrökre szükség van, időnként erőt kell mutatni 
ahhoz, hogy rend legyen. Eleinte néha okozott is gondot, hogy erővel kellett fellépni, de ma 
már éppen ezért nyugodtabb a helyzet. Ma már a polgárőrségről szóló törvény is pontosan 
tisztázza a kereteket. 
Nem szabad elfeledkezni róla, hogy a FEGY nemcsak vonulásokkal, rendfenntartással 
foglalkozik, de rendszeresen biztosítja a városi rendezvényeket is. Mindemellett nem csak 
egy védő egyesület, hanem egy jó közösség is. Ez a csapat a település értéke, általa Gyál is 
gazdagabb. 
 
Branyiczki Márk tűzoltó ezredes, a Pest Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója: A FEGY 25 éve szolgálja a megye, a járás közbiztonságát, erős magot képezve. 
Az élet és vagyonbiztonság nem fejezhető ki számokban, az élet mindennél fontosabb. 
A FEGY egy fejlődő egyesület, 25 év nagyon sok idő, energia, megdöbbentő adatokkal.  
Fontos, hogy a Katasztófavédelem is fejlődik, ma már nem csak az oltásról gondoskodunk, a 
megelőzés kultúrájának irányába fordulunk, ebben nagyon fontos a részvétel. Gyálhoz közel 
az autópálya, az autóút, a főváros, sok az esemény, kell a segítség.  
A mostani jeles alkalomból egy ajándéktárgyat és emléklapot adományoz az Egyesületnek, 
megköszönve a segítségnyújtást.  
 
Németh Gyula rendőr ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági 
főkapitány-helyettese: Néhány héttel ezelőtt a járási szinten elért eredményekről kellett 
beszámolni. Ez egyszerűen nem ment volna a FEGY nélkül.  
2000-rel csökkent Pest megyében a bűncselekmények száma, emellett pedig 52%-ra, 
duplájára nőtt a felderítettség. Fontos szerepe van ebben a Polgárőrségnek. 
Ha az egész gyáli rendőrörs minden tagja megjelent volna ma ezen az ünnepségen, a 
polgárőrök akkor is többen volnának, és nagyon fontos, hogy ők mind Gyáliak. Ismerik a 
várost, ismerik az embereket. 
Az elmúlt 25 év arról is szólt, hogy a munka egyre szakmaibb lett. A Polgárőr-törvény a jogok 
mellett kötelezettségeket is teremtett, ennek helytálltak a gyáliak. Az egységes öltözetük is 
erőt mutat.  
Sok erőt, egészséget kívánok a szabadidőben végzett munkához! 
 
Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm az elmúlt 25 év 
munkáját. Önök egy negyed századdal ezelőtt felismerték, hogy a tettek mezejére kell lépni. 
Akkor még nem volt Polgárőr Szövetség, de mutatták az utat. Ahol a szükség, ott a 
Polgárőrség. Köszönöm! 
 
Gyimesi István, nyugalmazott polgármester, a FEGY alapító és tiszteletbeli tagja, Gyál 
város díszpolgára: Sokszor, sokan segítettek... 25 év, egy emberöltő. Akkoriban ültünk 
ebben a teremben (ami akkor még nem is ez a terem volt) hidegben, nyikorgó faszékeken, 
amikor bejött 10-15 ember, hogy valamit tenni kellene, mert nincs senki, aki megvédené a 
gyermekeinket, hogy biztonságban legyenek a falu utcáin. Ekkor találtuk ki a Faluvédő 
Egyesületet, a FEGY nevet, ezt kitettük az autóinkra és úgy járőröztünk a faluban. Kicsit 
remegett a térünk időnként, de annyi év után ma már biztosan látjuk, hogy jól döntöttünk: kell 
ez az Egyesület, szükség van a polgárőrökre, akik vigyáznak a családunkra, a városra. 
Volt az egyesületnek nehéz időszaka, időnként kicsit a határokon is túlszaladtunk, de 
köszönettel tartozom azoknak a vezetőknek, akik segítették az akkori munkánkat. Köszönöm 
Pápay Mihálynak, köszönöm a Képviselő Testületnek, hogy lehetővé teszik az Egyesület 
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működését támogatásukkal.  
Meg kell köszönnöm a feleségeknek, gyermekeknek, hogy elengedik családtagjaikat, a 
polgárőröket oda, ahová csak keveseknek van bátorságuk és kitartásuk. Én természetesen 
köszönet jár a polgárőröknek, a jóisten segítse a munkátokat! 
 
Gazdik István: Köszönöm a hozzászólók jókívánságait. Most pedig, utolsó, 6. napirendi 
pontként felkérem azon az elismerések, kitüntetések átadása következik, amelyek átadása 
hagyomány az Egyesület életében. 
Legelőször is köszönetemet fejezem ki azon volt tagtársak előtt, akik már nem dolgoznak, de 
kivívták a tiszteletet az Egyesület számára. Elsőként azon személyek kapnak kitüntetést, 
akik már 25 évvel ezelőtt részt vettek az egyesület megalakításában, s a mai napig 
tevékenyen támogatják az egyesületet.  
Az elismerések átadására Pápai Mihály polgármestert és Kalmár Róbert egyesületi elnököt 
kérem fel. 

 Elmúlt negyedszázados munkájáért elismerésben részesül: 
o Gyimesi István tiszteletbeli tag, nyugalmazott polgármester, Gyál város dísz-

polgára, 
o Loga Ferenc, 
o Tarsoly Imre, 

 25 éves tagsági viszony és támogatásért: Kurucz Árpád, 
 25 éve az egyesület könyvelőjeként segíti a munkát: Garasné dr. Péczer Klára. 

 
Most a Pest megyei Polgárőr Szövetség elismeréseinek átadásával folytatjuk. Az átadásra 
Dr. Bilisics Pétert a PM Polgárőr Szövetség elnökét és Kalmár Róbertet kérem fel. 

o 2008-tól kezdve támogatta és a gazdasági ügyek kézbentartásával nagyban segíti az 
egyesület munkáját, ezért megyei elismerésben részesül: Locskai Mátyás. 

o Az elmúlt években folyamatosan minden szabadidejét a gépjármű park 24 órás ké-
szenlétének biztosítása áldozta, ezért megyei elismerésben részesül: Kovács Tamás.  

 
Az egyesületben eltöltött idő szerinti elismeréseket Pápai Mihály polgármester és Kalmár 
Róbert adja át. 

o 20 éves polgárőri munkájáért és a mai napig tartó aktív szolgálatáért részesül elisme-
résben  

o Bodó István, 
o Kalmár Márkus, 
o Kalmár Róbert. 

o 20 éves tagsági viszonyért az egyesület tevékenységének támogatásáért elismerés-
ben részesül: 

o Botlik Zoltán, 
o Szénási Attila, 
o és Gazdik István. 

o 10 éves polgárőr szolgálatáért részesül elismerésben 
o Jakucs János, 
o Romfa Mihály. 

 
A gyáli polgárőrök előírásszerűen naplózzák az eseményeket, eseménynek tekintve minden 
észlelést, vonulást, intézkedést.  A gyáli polgárőrök 100 eseményenként ezüst kitűzőt 
kapnak, s az 500. esemény után pedig egy arany kitűző a jutalom, aztán folytatódik a 100 
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eseményenkénti ezüst kitűzős elismerés. Most a kitűzőket adja át Kocsis István rendőr 
alezredes, a dabasi rendőrkapitányság vezetője és Kalmár Róbert. 

o Elérte az 500. eseményszámot, s ezért arany kitűzőt vehet át Léber Gergő, 
o Hajdú Sándor 400,  
o Füzesi János 100,  
o Sárvári Dávid 100, 
o Kőszegi Béla 300,  
o Kalmár Márkus 400, 
o Gombik József 100, 
o Kovács Tamás 600, 
o Kiss István 900, 
o Kelecsényi Gabi 200, 
o Kozma Csaba 600, 
o Mészáros Roland 300. 

 
A 2015-ben Legtöbb Tűzoltói vonulásban részt vettek elismerését Kalmár Róbert adja át: 

o Mászáros Roland  29 alkalommal, 
o Hajdú Sándor 22 alkalommal, 
o Kovács Tamás 20 alkalommal. 

 
2015-ben Legtöbb Polgárőri szolgálatban részt vettek számára adandó elismeréseket 
valamint az egyéb, kimagasló teljesítményért adandó elismeréseket Dr. Bilisics Péter és 
Kalmár Róbert adja át. 

o Sárvári Dávid 162 szolgálat, 
o Mészáros Roland 98 szolgálat, 
o Őze Martin 72 szolgálat. 

2015-ben végzett kiemelkedő munkájáért  részesül elismerésben: 
o Dobos Mátyás,   
o Nagy Gergő.  

2015-ben gépjármű karbantartásban és az adományként kapott gépjármű fecskendő 
felújításában nyújtott segítségéért 

o Kozma Csaba,  
o Kőszegi Béla,  
o Mészáros Roland. 

Van egy "idegenlégiósunk" is, aki felsőpaokonyi polgárőrként adott havonta több alkalommal 
is szolgálatot Gyálon, ezt köszönjük meg most Hugyacsek  Zsoltnak. 
 
2015-ben az ifjúsági tagozat oktatásában, foglalkozások szervezésében, a versenyekre való 
felkészítésben elért eredményeiért elismerésben részesül 

o Mészáros József,  
o Kelecsényi Gábor,  
o Hajdú Sándor.  

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A magam nevében is gratulálok minden elismerésben részesültnek. 
 
Hölgyeim és Uraim! 
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Jubileumi közgyűlésünk hivatalos része ezzel véget ért, arra kérek mindenkit, hogy a Szózat 
eléneklése után fáradjanak ki az előtérbe, ahol némi szünet után pezsgős koccintással 
ünnepeljük az évfordulót, majd a vacsorához a hátsó kistermen keresztül lehet visszajönni, 
mert a tálalás ott zajlik. A Közgyűlést berekesztem. 
 

kmf. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette:  ………………………………  

 Kelecsényi Gábor 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítették:   
 
 

 ……………………………… ………………………………  
 Szénási Attila Bodó István 


